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Resume 
FDr at belyse mulighederne f Dr at gennemfØ,re en produktiDn af rosengrundstammer i danske 
planteskDIer på arealer, hvor Pratylenehus penetrans ikke fDrekDmmer, blev den her Dmtalte 
underSØgelse gennemfØrt. 

Tidligere undersØgelser (Jakobsen 75) viste, at P. penetrans Oog P. vulnus Dfte forekDmmer i rD
senkulturer i væksthuse i Danmark. 

I modsætning til P. penetrans er P. vulnus ikke påvist på friland i Danmark og blev heller 
ikke fundet ved denne undersØ'gelse. 

UndersØgelsen Dm fattede 13 forskellige marker fra i alt 8 planteskDler, og der blev påvist P. pe
netrans i 3 af de 13 undersøgte marker. 

Resultatet viser, at der er gOode muligheder f Dr at gennemfØre en produktion af rosengrund
stammer på arealer, sOomer fri for de to Dmtalte Pratylenehusarter, der optræder som alvorlige 
skadevoldere i rosenkulturer i væksthuse. 

Ved hjælp af jordprØver udtaget før vækstperiDde til undersØgelse for Pratylenohus vil det 
være muligt at sikre sig imod at anvende arealer til produktion af rOosengrundstammer, hvor P. 
penetrans fOorekommer. Yderligere sikkerhed imDd at anvende rosengrundstammer, som er infi
ceret med P. penetrans Dg P. vulnus, kan opnås, hvis der udtages rDdprØver fra grundstamme
partierne, fØr udplantning finder sted. 

NØgleord: Pratylenchus penetrans, rosengrundstammer, planteskoler. 

Summary 
To investigate the possibilities to propagate rODt-stooks of roses on fieids free from Pratylenehus 
penetrans, soil and rODt samples from nursery fieids were examined f Dr migratory nematDdes. 

P. vulnus and P. penetrans Dften damage rose erops in glasshouses, but Dnly P. penetrans is 
fDund in open fieids in Denmark. The aim was therefDre to find fields free from P. penetrans. 

13 fieids from 8 nurseries were investigated by taking soil samples in spring and root samples 
in autumn. 

In 2 of the fields P. penetrans was found in the soil samples and the eorresponding rDot 

samples. In a third field P. penetrans was Dnly found in the rODt samples. That means that Dut of 
13 fields, 3 were found infested with P. penetrans. 
The results show that the Danish plant nurseries should have good pDssibilities tD grow root
stDcks Df rDses in fields nDt infested with P. penetrans. 
Key-words: Pratylenchus penetrans, rODt-stocks. of roses, plant-nurseries. 
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Indledning 
I efteråret 1973 blev der på initiativ af hoved
udvalget for havebrug, Statens forsØgsvirksom
hed i Plantekultur, nedsat en arbejdsgruppe 
vedrØrende nematodproblemer i rosenkulturer. 

I en rapport fra denne gruppe (Bredmose 
m.fl. 1974) blev der bl.a. anfØrt, at der var 
behov for en undersøgelse til belysning af mu
lighederne for at producere rosengrundstammer 
fri for P. penetrans og P. vulnus i danske plan
teskoler, for herved at undgå ind slæbning af 
disse skadedyr til væksthusene via grundstam
mer. 

Tidligere undersØgelser har vist, at disse ne
matodarter ofte forekommer i rosenkulturer i 
danske væksthuse (Jakobsen 75), samt at de 
er alvorlige skadedyr i disse kulturer (Coolen 
m.f/. 1972, Dostenbrink m.f/. 1974, Windfield 
1974, Støen 1975 pers. medd.). 

P. vulnus er i modsætning til P. penetrans 
ikke hidtil fundet på friland i Danmark. P. pe
netrans er ikke almindeligt udbredt i Danmark, 
men forekommer fortrinsvis i naver, gartnerier 
og lignende steder. 

På dette gnmdlag blev det antaget, at det 
vil være muligt at finde velegnede arealer til 
rosengrundstammeproduktion, hvor P. pene
trans ikke forekommer. 

Formålet med den her omtalte undersØgelse 
var: 
l. at få et skØn over udbredelsen af P. pene

trans i planteskolearealer. (En tidligere un
dersøgelse (Sønderhousen m.fl. 1968) viste, 
at P. penetrans forekom i et begrænset om
fang i sådanne arealer). 

2. at belyse muligheden for at afsløre even
tuel forekomst af P. penetrans ved hjælp af 
jordprøveundersøgelser udtaget før vækst
perioden. 

Undersøgelsens praktiske gennemførelse 
I samarbejde med Fællesudvalget for fremavl 
og sundhedskontrol med havebrugsplanter 
(FSH) og rosenproducentsammenslutningen 
"Rosadan« blev der i foråret 1974 udtaget jord
prØver fra 13 forskellige arealer fordelt på i alt 
8 planteskoler. 
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Hver jordprØve indeholdt 40-50 stik udtaget 
pr. 100 m lØbende bed. 

Fra disse bede blev der samme efterår udta
get planteprøver - ca. 50 planter pr. 100 m lØ
bende bed. 

Nematoderne i jordprøverne blev ekstraheret 
ved hjælp af den såkaldte elutriatormetode 
(Seinhorst 1956), og fra rodprØverne blev ne
matoderne uddrevet ved hjælp af et såkaldt 
tågeapparat. 

Alle de forekomne planteparisitære nemato
der ble'v slægtsbestemt, og alle Pratylenchus
arterne artsbestemt. 

Resultater 

Planteskole nr. 1 
Jordtype: 

let sandmuld. 
Forkultur: 

1972 frØplanter af syren og lind, 1973 brak. 
Kemisk behandling: 

efterår 1973 Ditrapex, forår 1974 allyl
alkohol. 

Antal jordprØver: 10. 
Forekomst af planteparasitære nematoder 
jordprØver: 

ingen planteparasitære nematoder. 
rodprØver: 

ingen Pratylenchus. 

Planteskole nr. 2 
Jordtype: 

a. sandjord b. sandmuld. 
Forkultur: 

a. rosengrundstammer siden 1968. 
b. rosengrundstammer i 1973, tidligere 

asparges. 
Kemisk behandling: 

Ditrapex mellem hver rosengrundstammekul
tur og allylalkohol før hver kultur. 

Antal prøver: a: 10, b: 10. 
Forekomst af planteparasitære nematoder 
jordprØver: 

a. ingen på nær nogle få Tylenchorhynchus 
og Tylenchus. 



b. Pratylenehus negleetus gns. 7 pr. prØve 
(0-27), nogle Paratylenehus og Tylenehor
hynehus. 

rodprøver: 
a. ingen Pratylenehus. 
b. 3 prØver med P. negleetus. 

Planteskole nr. 3 
Jordtype: 

a.let muld. 
b. let sandmuld. 

Forkultur: 
a. rosengrundstammer de sidste 5 år. 
b. »ny« landbrugsjord. 

Kemisk behandling: 
a. Ditrapexefterår 1973, allylalkohol forår 

1974. 
b. Ditrapex efterår 1973, allylalkohol forår 

1974. 
Antal prø·ver: a: 10, b: 10. 
Forekomst af planteparasitære nematoder i jord
prøver: 

a. enkelte Paratylenehus, Tylenehorhynehus, 
Tylenchus, Aphelenehoides og i en enkelt 
prØve nogle få Heterodera-Iarver. 

b. enkelte Pratylenchus negleetus, Paratylen
chus, Tylenohorhynehus, Tylenchus, Aphe
lenchoides, Triehodorus og Heterodera
larver. 

rodprøver: 
a. ingen Pratylenehus. 
b. Pratylenehus negleetus. 

Planteskole nr. 4 
Jordtype: 

a. let muldjord. 
b.» » 

Forkultur: 
a. landbrugsjord. 
b. korn i 1973, hækplanter og sirbuske 1972, 

rosengrundstammer for 5 år siden. 
Kemisk behandling: 

a. ingen. 
b. ingen behandling i 1972 og 1973, tidligere 

behandlet med Ditrapex. 
Antal prøvp.r: a: 5, b: 5. 

Forekomst af planteparasitære nematoder i jord
prøver: 

a. alm. forekomst af Pratylenchus negleetus, 
Paratylenehus, Tylenchorhynchus, Tylen
ehus, Trichodorus og Heterodera-Iarver, 
få Longidorus og Aphelenchoides. 

b. alm. forekomst af Pratylenchus penetrans, 
Paratylenchus, Tylenchorhynchus, Tylen
chus, Aphelenchoides, få Pratylenchus ere
natus, Ditylenehus, Helieotylenehus og 
Heterodera-Iarver. 

rodprØver: 
a. Pratylenehus negleetus. 
b. Pratylenchus penetrans og P. fallax. 

Planteskole nr. 5 
Jordtype: 

sandmuld på sand. 
Forkultur: 

1973, 72, 71 bØg, 1970 Rosa multiflora. 
Kemisk behandling: 

Ditrapex efterår 1973. 
Antal prøver: 10. 
Forekomst af planteparasitære nematoder i jord
prøver: 

få Pratylenchus penetrans, Tylenehorhynchus, • 
Tylenehus og Trichodorus. 

rodprØver: 
Pratylenchus penetrans og P. faIlax. 

Planteskole nr. 6 
Jordtype: 

let til alm. mild jord. 
Forkultur: 

a. rosengrundstamme 1973. 
b. skovplanter. 

Kemisk behandling: 
ingen. 

Antal prøver: a: 6, b: 4. 
Forekomst af planteparasitære nematoder i jord
prøver: 

a. og b. alm. forekomst af Tylenchorhynchus, 
Tylenehus og Trichodorus, ringe forekomst 
af Pratylenchus negleetus, P. erenatus og P. 
fallax. 
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rodprøv'er: 
Pratylenchus negleetus, P. erenatus og P. fal
lax. 

Planteskole nr. 7 
Jordtype: 

sandrnuid. 
Forkultur: 

byg. 
Kemisk behandling: 

ingen. 
Antal prøver: 10. 
Forekomst af planteparasitære nematoder i jord
prøver: 

talrig forekomst af Pratylenchus neglectus, 
Tylenchorhynchus, Tylenchus, Trichodorus 
og Heterodera-Iarve'r, ringe forekomst af Pa
ratylenchus og Longidorus. 

rodprØver: 
Pratylenchus negleetus samt få P. fallax. 

Planteskole nr. 8 
Jordtype: 

a. sandmuld. 
b. » 

Forkultur: 
a. Rosa multiflora. 
b. »ny« landbrugsjord. 

Kemisk behandling: 
a. Ditrapexefter 72. 
b. ingen. 

Antal prøver: a: 5, b: 5. 
Forekomst af planteparasitære nematoder i jord
prøver: 

a. ringe forekomst af Pratylenchus negleetus 
og P. crenatus, Tylenchus og Trichodorus. 
Alm. forekomst af Tylenchorhynchus og 
Heterodera-Iarver. 

b. talrig forekomst af Pratylenchus erenatus, 
Tylenchorhynchus" Tylenchus, Trichodo
rus og Heterodera-Iarver, ringe forekomst 
af Paratylenchus og Aphelenchoides. 

rodprøver: 
a. Pratylenchus negleetus, P. crenatus og P. 

penetrans* ). 

*) JordprØverne fra dette areal indeholdt enkelte Pratylen
chus- ~ (Ij men ingen P. penetrans ~ ~. 
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b. Pratylenchus crenatus. 
Udover de angivne arter og slægter forekom 
der også enkelte andre, men kun undtagelses,
vis. 

Ud af de 13 underSØgte arealer fandtes P. 
penetrans i de 3. 

J ordprØveundersØgelserne afslØrede fore
komst af P. penetrans i to af disse arealer, 
hvorimod der i jordprøverne fra det tredie areal 
kun forekom Pratylenchus-hanner. 

Det er ikke muligt at artsbestemme Pratylen
chus-arterne alene på grundlag af hanner, og 
derfor kunne forekomst af P. penetrans i det 
pågældende areal ikke bestemmes på basis af 
resultaterne fra jordprØveundersøgelsen. 

Populationstætheden af Pratylenchus var i 
det omtalte areal meget lav. 

Konklusion 
Undersøgelsen viste, at udbredelsen af Prat y
lenehus penetrans i de undersØgte arealer var 
relativt beskeden, men samtidig at der er ri
siko ved at anvende arealer uden forudgående 
undersØgelser, hvis det tilstræbes at gennemfØre 
produktion af rosengrundstammer fri for P. pe
netrans. 

Hvorvidt udbredelsen af P. penetrans i de 
undersøgte arealer er repræsentativ for samtlige 
planteskolearealer, kan der kun gættes på. 

I den tidligere omtalte undersØgelse fra Hor
num forsØgsstation påvistes P. penetrans i 40 
pct. af de underSØgte rosenkuIturer. 

Hvad angår sikkerheden til bestemmelse af 
P. penetrans ved den anvendte metode til un
derSØgelse af jordprØver viser resultatet, at fo
rekomst af P. penetrans i to marker ud af tre 
afslØres - vurderet i forhold til rodprØveunder
søgelsen. 

Sikkerheden kan øges hvis: 
1. man tager et større antal jordprØ,ver pr. areal

enhed. 
2. man udtager jordprøverne, inden en e'ventuel 

kemisk jordbehandling finder sted. 
Yderligere viden om de anvendte metoders 

sikkerhed vil meget hurtigt opnås, hvis meto-



derne bliver indfØrt som rutineanalyser i for
bindelse med rosengrundstammeproduktion. 

Hvorvidt der er basis for at gøre dette, er et 
spørgsmål, som producenter og forbrugere af 
rosengrundstammer må tage stilling til. 
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